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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Ισολογισµός 
Κατάσταση α̟οτελεσµάτων  
Προσάρτηµα (σηµειώσεις) ε̟ί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 

 

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία 
2. Παράγοντες ̟ου θέτουν σε κίνδυνο την ̟ροο̟τική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης δραστηριότητας 
3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι 
4. Παρεκκλίσεις α̟ό τις διατάξεις του νόµου ̟ροκειµένου να ε̟ιτευχθεί εύλογη ̟αρουσίαση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
5. Σχέσεις ενός ̟εριουσιακού στοιχείου ή µιας υ̟οχρεώσεως µε ̟ερισσότερα α̟ό ένα κονδύλια 
6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα ̟άγια ̟εριουσιακά στοιχεία 
7. Χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία 
8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως  
9. Προβλέψεις 
10. Υ̟οχρεώσεις 
11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ̟οσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας 
12. Τόκοι ̟ου ενσωµατώθηκαν στην αξία ̟εριουσιακών στοιχείων στην ̟ερίοδο 
13. Προτεινόµενη διάθεση κερδών 
14. Καταβληθέντα µερίσµατα στην ̟ερίοδο 
15. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών ̟εριόδου 
16. Αναβαλλόµενοι φόροι 
17. Κατηγορίες και αµοιβές ̟ροσω̟ικού 
18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές ̟εριοχές 
19.  Προκαταβολές και ̟ιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και ε̟ο̟τικών οργάνων 
20.  Συµµετοχές σε εταιρείες µε α̟εριόριστη ευθύνη των εταίρων 
21.  Στοιχεία της εταιρείας ̟ου καταρτίζει ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του τελικού 
συνόλου ε̟ιχειρήσεων, µέρος του ο̟οίου α̟οτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 
22.  Στοιχεία της εταιρείας ̟ου καταρτίζει ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µερικού συνόλου 
ε̟ιχειρήσεων, µέρος του ο̟οίου α̟οτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 
23. Τό̟ος στον ο̟οίο διατίθενται οι ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
24. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και ε̟ο̟τικών οργάνων 
25. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 
26. Αµοιβές για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και για άλλες υ̟ηρεσίες διασφαλίσεως .  
27. Λογιστική αξία ̟εριουσιακών στοιχείων και συνδεόµενων µε αυτά υ̟οχρεώσεων, τα ο̟οία η διοίκηση 
της εταιρείας έχει α̟οφασίσει να διαθέσει εντός των ε̟όµενων δώδεκα µηνών 
28. Χρήση της ε̟ιλογής της ̟αραγράφου 7 ή της ̟αραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόµου 
29. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) ̟ου δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή αρνητικές 
ε̟ι̟τώσεις ε̟ί της εταιρείας 
30. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις ̟ου δεν εµφανίζονται στον 
ισολογισµό 
31. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
32. Πρώτη εφαρµογή 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 ENA TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 20η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ  057953804000 

Σημείωση 2015 2014 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματα πάγια 

Ακίνητα 6.1 384.778,79 402.268,74 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 0,02 0,02 

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 4.710,61 6.117,03 

Σύνολο 389.489,42 408.385,79 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 7.2.1 0,00 2.158.432,18 

Λοιπά 217,75 152,75 

Σύνολο 217,75 2.158.584,93 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 389.707,17 2.566.970,72 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.2 34.345,56 18.956,76 

Λοιπές απαιτήσεις 7.2.3 306.247,55 856.934,90 

Προπληρωμένα έξοδα 280,00 0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.4 488,13 350,65 

Σύνολο 341.361,24 876.242,31 

Σύνολο κυκλοφορούντων 341.361,24 876.242,31 

Σύνολο ενεργητικού 731.068,41 3.443.213,03 

Καθαρή θέση 

Καταβλημένα κεφάλαια 

Κεφάλαιο 8 720.000,00 720.000,00 

Σύνολο 720.000,00 720.000,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 8 1.372.372,99 1.372.372,99 

Αποτελέσματα εις νέο 8 -3.326.821,50 -632.789,28 

Σύνολο -1.954.448,51 739.583,71 

Σύνολο καθαρής θέσης -1.234.448,51 1.459.583,71 

Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Δάνεια 10.1.1 1.846.613,25 1.820.564,18 

Σύνολο 1.846.613,25 1.820.564,18 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Τραπεζικά δάνεια 0,02 0,02 

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 39.040,87 1.137,60 

Λοιποί φόροι και τέλη 1.000,00 105.419,95 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 831,17 303,15 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.3 78.031,61 56.204,42 

Σύνολο 118.903,67 163.065,14 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.965.516,92 1.983.629,32 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 731.068,41 3.443.213,03 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 

Της 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 20η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) 

   
2015 2014 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 15.245,40 91.241,17 

Κόστος πωλήσεων 13.035,20 10.453,87 

Μικτό αποτέλεσμα 2.210,20 80.787,30 

Λοιπά συνήθη έσοδα 200,00 0,00 

2.410,20 80.787,30 

Έξοδα διοίκησης 43.722,59 40.419,40 

Έξοδα διάθεσης 5.473,94 7.161,12 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 7.078,91 1.365,43 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 2.640.121,23 0,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 76,18 2.917,20 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -2.693.910,29 34.758,55 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,47 4,54 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 122,40 116,10 

Αποτέλεσμα προ φόρων -2.694.032,22 34.646,99 

Φόροι εισοδήματος 0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -2.694.032,22 34.646,99 

 
 
 
 
 
 

Προσάρτηµα (σηµειώσεις) ε̟ί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
 της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 

 
1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία 

 

α) Ε̟ωνυµία: ΕΝΑ TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ   

                        ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

β) Νοµικός τύ̟ος : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

γ) Περίοδος αναφοράς : 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ)  ∆ιεύθυνση της έδρας : ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ 52 – 54655 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   

ε) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ. : 057953804000 

στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η ̟αραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι 

ενδεδειγµένη  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία των ̟ολύ µικρών οντοτήτων. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 

̟λήρη συµφωνία µε τον ̟αρόντα νόµο. 

θ) Τα ̟οσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, ̟ου α̟οτελεί 

το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.  

ι) Τα ̟οσά δεν έχουν στρογγυλο̟οιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2015 εγκρίθηκαν α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 21η 
Ιουνίου 2016. 
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2. Παράγοντες ̟ου θέτουν σε κίνδυνο την ̟ροο̟τική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας. 

 

Στην κλειόµενη χρήση η Εταιρεία εντό̟ισε τους ακόλουθους ̟αράγοντες: 

α) Οι σωρευµένες ζηµίες ανέρχονται στο ̟οσό των 3.326.821,50 €. 

β) Τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονται στο ̟οσό των  -1.234.448,51 €. 

γ) Το σύνολο των υ̟οχρεώσεων της εταιρείας ανέρχεται σε 1.965.516,92 €, α̟ό τα ο̟οία τα 

806.064,18 € αφορούν τρα̟εζικό δανεισµό, τα 1.061.735,53 € αφορούν καταθέσεις µετόχων ̟ου 

̟ροορίζονταν για αύξηση του κεφαλαίου, τα 18.917,51 € µερίσµατα ̟ληρωτέα ̟αρελθόντων 

χρήσεων και τα υ̟όλοι̟α 78.779,70 € αναφέρονται σε εµ̟ορικές υ̟οχρεώσεις. 

δ) Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 341.361,24 €.   

Για την αντιµετώ̟ιση του ̟ροβλήµατος η διοίκηση, θα εισηγηθεί στην ̟ροσεχή τακτική γενική 

συνέλευση των µετόχων την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε  ταυτόχρονη αναδιάρθρωση 

των οφειλών ̟ρος τις τρά̟εζες δεδοµένου ότι το σύνολο του τρα̟εζικού δανεισµού θεωρείται 

µη εξυ̟ηρετούµενο και ως εκ τούτου αναµένεται στο άµεσο µέλλον ̟ρόταση της τρά̟εζας για 

ευνοϊκό διακανονισµό. 

 Ύστερα α̟ό τις ̟ροαναφερόµενες ενέργειες η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι θα εξασφαλίσει ε̟αρκή 

χρηµατοδότηση, ώστε να εξυ̟ηρετηθούν οι χρηµατοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της 

Εταιρείας, στο άµεσο µέλλον. Κατά συνέ̟εια οι ̟αρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας οµαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν ̟εριλαµβάνουν ̟ροσαρµογές, οι ο̟οίες θα ήταν α̟οτέλεσµα της 

αδυναµίας οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και σχετίζονται µε την 

ανάκτηση και την ταξινόµηση των ̟εριουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, µε τα ̟οσά και 

την ταξινόµηση των υ̟οχρεώσεων και µε τις α̟αιτούµενες γνωστο̟οιήσεις.  

Παρά ταύτα, το ενδεχόµενο της µη ε̟ιτυχούς υλο̟οίησης της συµφωνίας χρηµατοοικονοµικής 

αναδιάρθρωσης και της µη ολοκλήρωσης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου υ̟οδηλώνει 

την ύ̟αρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά µε την δυνατότητα οµαλής συνέχισης της 

δραστηριότητας της Εταιρείας. 

 

3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι 

 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων ̟ροϋ̟οθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιµήσεων α̟ό την διοίκηση, τα ο̟οία ε̟ηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών ̟ολιτικών, 

τα αναγνωριζόµενα ̟οσά των εσόδων, εξόδων, ̟εριουσιακών στοιχείων, υ̟οχρεώσεων και 

γνωστο̟οιήσεων. Αυτές οι εκτιµήσεις και ̟αραδοχές βασίζονται στην εµ̟ειρία του 

̟αρελθόντος και σε λοι̟ούς ̟αράγοντες ̟ου θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις ̟εριστάσεις. Τα 

̟ραγµατικά γεγονότα όµως, µ̟ορεί να διαφέρουν α̟ό αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι 

σχετικές ̟αραδοχές ε̟ανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υ̟ολογισµό των α̟οσβέσεων των  ̟αγίων, τις 

συµµετοχές, την α̟οµείωση των α̟αιτήσεων, τις ̟ροβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης 

αξίας εφόσον ε̟ιλέγεται η εφαρµογή της. 
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3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι 

Η εταιρεία για τα ε̟ιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις 

ακόλουθες λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα ̟λαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου.  

3.1.1. Ενσώµατα ̟άγια ̟εριουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώµατα ̟άγια ̟εριουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το 

ο̟οίο ̟εριλαµβάνει κάθε δα̟άνη ̟ου α̟αιτείται για να έλθει το στοιχείο στην ̟αρούσα 

κατάσταση ή θέση ή ε̟ιδιωκόµενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιο̟αραγόµενων ̟άγιων στοιχείων, ̟εριλαµβάνει το κόστος 

̟ρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος ̟ου σχετίζεται άµεσα µε το εν 

λόγω ̟άγιο στοιχείο. Ε̟ι̟λέον ̟εριλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών 

εξόδων ̟ου σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιο̟αραγόµενο ̟άγιο στοιχείο, στο βαθµό ̟ου τα ̟οσά 

αυτά αναφέρονται στην ̟ερίοδο κατασκευής ή ̟αραγωγής. Η εταιρεία ε̟ιβαρύνει το κόστος 

των ιδιο̟αραγόµενων ̟άγιων στοιχείων µακράς ̟εριόδου κατασκευής ή ̟αραγωγής µε τόκους 

εντόκων υ̟οχρεώσεων κατά το µέρος ̟ου αναλογούν σε αυτό. 

 

β) Μεταγενέστερη α̟οτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως ̟άγια ̟εριουσιακά στοιχεία α̟οτιµούνται στο 

α̟οσβέσιµο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, ̟λέον κάθε µεταγενέστερη δα̟άνη ̟ου ̟ληροί τον 

ορισµό του ̟εριουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες α̟οσβέσεις και ζηµίες α̟οµειώσεως). 

Οι α̟οσβέσεις των ενσωµάτων ̟αγίων υ̟ολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην 

ωφέλιµη ζωή τους, η ο̟οία εκτιµήθηκε ως ακολούθως: 

 

� Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη  

� Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοι̟ός µηχανολογικός εξο̟λισµός 10 έτη. 

� Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λ̟. 8 έτη. 

� Έ̟ι̟λα και εξο̟λισµός γραφείων 10 έτη. 

 

Ζηµία α̟οµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει 

υ̟ερβεί την ανακτήσιµη αξία του. Οι λογιστικές αξίες των ̟άγιων ̟εριουσιακών στοιχείων της 

Εταιρείας ελέγχονται για α̟οµείωση όταν υ̟άρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι 

µεγαλύτερες α̟ό τις ανακτήσιµες. Στην ̟ερί̟τωση αυτή υ̟ολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των 

̟άγιων ̟εριουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υ̟ερβαίνουν την εκτιµώµενη 

ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία α̟οµείωσης στην κατάσταση 

α̟οτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ̟οσό των ̟εριουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ 

της εύλογης αξίας (µείον τα α̟αιτούµενα για την ̟ώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

Για την εκτίµηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές 

̟ροεξοφλούνται στην ̟αρούσα αξία τους µε την χρήση ενός ̟ρο φόρου ̟ροεξοφλητικού 

ε̟ιτοκίου ̟οσοστού Χ%, το ο̟οίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την 

διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους ̟ου σχετίζονται µε αυτά τα ̟εριουσιακά 
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στοιχεία.  

γ) ∆ιαγραφή 

Τα ενσώµατα ̟άγια στοιχεία διαγράφονται κατά την ̟ώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν 

αναµένει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη α̟ό τη χρησιµο̟οίησή τους ή την ̟ώλησή τους.  

3.1.2. Άυλα ̟άγια ̟εριουσιακά στοιχεία  

 

Τα άυλα ̟άγια ̟εριουσιακά στοιχεία ̟εριλαµβάνουν άδειες – ̟αραχωρήσεις - δικαιώµατα, 

λογισµικά ̟ρογράµµατα, εµ̟ορικές ε̟ωνυµίες και εµ̟ορικά σήµατα.  

Η αξία των αδειών – ̟αραχωρήσεων - δικαιωµάτων ̟εριλαµβάνει το κόστος κτήσεως των εν 

λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δα̟άνη ̟ου έχει µεταγενέστερα ̟ραγµατο̟οιηθεί για την 

ε̟έκταση της διάρκειας της ισχύος τους, µειωµένη κατά το ̟οσό των σωρευµένων α̟οσβέσεων 

και α̟οµειώσεων της αξίας τους. 

Η αξία των λογισµικών ̟ρογραµµάτων ̟εριλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών 

̟ρογραµµάτων καθώς και κάθε δα̟άνη ̟ου έχει ̟ραγµατο̟οιηθεί ̟ροκειµένου αυτά να 

τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, µειωµένη κατά το ̟οσό των σωρευµένων α̟οσβέσεων και 

τυχόν α̟οµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δα̟άνες κεφαλαιο̟οιούνται 

στα λογισµικά ̟ρογράµµατα όταν ̟ροσαυξάνουν την α̟όδοση τους ̟έραν των αρχικών 

̟ροδιαγραφών.  

Η α̟όσβεση των αδειών – ̟αραχωρήσεων - δικαιωµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου 

α̟οσβέσεως εντός της ̟εριόδου ισχύος τους. Η α̟όσβεση των λογισµικών ̟ρογραµµάτων 

λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου α̟οσβέσεως σε 5 έτη.  

Τα εµ̟ορικά σήµατα δεν α̟οσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισµένη διάρκεια 

ωφέλιµης ζωής, υ̟όκεινται όµως σε ετήσιο έλεγχο α̟οµειώσεως της αξίας τους.  

Ακίνητα σε οικό̟εδα τρίτων. Συχνά µια οντότητα (µισθώτρια) συµφωνεί µε τον ιδιοκτήτη 

οικο̟έδου την ανέγερση ε̟ί αυτού ακινήτου αναλαµβάνοντας το σχετικό κόστος. Με βάση τους 

συνήθεις όρους σχετικών συµβάσεων, η µισθώτρια οντότητα δικαιούται να χρησιµο̟οιεί το 

ακίνητο για µια χρονική ̟ερίοδο. 

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η ωφέλιµη οικονοµική ζωή του ακινήτου είναι σηµαντικά µεγαλύτερη α̟ό 

τον χρόνο της µίσθωσης (χρόνος χρήσης), το κόστος κατασκευής του ακινήτου αναγνωρίζεται 

ως άυλο ̟άγιο ̟εριουσιακό στοιχείο (συµβατική χρήση ακινήτου), υ̟οκείµενο στον 

̟ροβλε̟όµενο α̟ό το νόµο λογιστικό χειρισµό (α̟όσβεση στη διάρκεια της µίσθωσης και 

έλεγχο α̟οµείωσης), 

Η α̟όσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων ̟εριλαµβάνεται στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων. 
 

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συµµετοχές 

Οι συµµετοχές ̟αρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υ̟οκείµενες σε έλεγχο α̟οµειώσεως της 

αξίας τους όταν υ̟άρχουν ενδείξεις ή γεγονότα ̟ου υ̟οδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους 

ενδέχεται να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµίες α̟οµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική 
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αξία των συµµετοχών υ̟ερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η 

αξία χρήσεως ̟ου είναι η ̟αρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών α̟ό 

την συµµετοχή, στην ε̟όµενη ̟ενταετία και της υ̟ολειµµατικής της αξίας στο τέλος της 

̟ενταετίας 

3.1.3.2. Λοι̟ά χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, 

δηλαδή στο κόστος ̟ου α̟αιτήθηκε για την α̟όκτηση τους. Το κόστος κτήσεως ̟εριλαµβάνει 

το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου 

ανταλλάγµατος ̟ου διατέθηκε για την α̟όκτηση, ̟λέον δα̟άνες αγοράς. 

 

β) Μεταγενέστερη α̟οτίµηση 

 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία 

α̟οτιµούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ̟οσά) µείον τυχόν ζηµίες α̟οµειώσεως, 

εκτός α̟ό τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία, τα ο̟οία, όταν τα ̟οσά, ο 

χρόνος λήξεώς τους ή το ε̟ιτόκιο είναι σηµαντικά, α̟οτιµούνται στο α̟οσβέσιµο κόστος µε τη 

µέθοδο του ̟ραγµατικού ε̟ιτοκίου (ή µε τη σταθερή µέθοδο).   

Ζηµία α̟οµειώσεως ̟ροκύ̟τει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη α̟ό το 

̟οσό ̟ου η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει α̟ό το στοιχείο αυτό. 

Το ̟οσό ̟ου η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει α̟ό ένα χρηµατοοικονοµικό ̟εριουσιακό 

στοιχείο είναι το µεγαλύτερο α̟ό: 

� Την ̟αρούσα αξία του ̟οσού ̟ου εκτιµάται ότι θα ληφθεί α̟ό το ̟εριουσιακό 

στοιχείο, υ̟ολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού ̟ραγµατικού ε̟ιτοκίου. 

� Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το α̟αιτούµενο κόστος ̟ωλήσεως. 

Οι ζηµίες α̟οµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων και αναστρέφονται ως 

κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες ̟ου τις ̟ροκάλεσαν ̟άψουν να υφίστανται. Αναστροφή 

γίνεται µέχρι της αξίας ̟ου θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία α̟οµειώσεως.  

Τα δάνεια και οι α̟αιτήσεις ̟ου εκφράζονται σε ξένο νόµισµα α̟οτιµούνται µε την ισοτιµία 

του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές 

διαφορές καταχωρίζονται στα α̟οτελέσµατα.  

 

γ) ∆ιαγραφή 

Ένα χρηµατοοικονοµικό ̟εριουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκ̟νεύσουν 

τα συµβατικά δικαιώµατα ε̟ί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά 

όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

 

3.1.4. Φόροι εισοδήµατος 

 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 
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Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος ̟εριλαµβάνει: 

� Τον φόρο εισοδήµατος ̟ου ̟ροκύ̟τει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

φορολογικής νοµοθεσίας. 

� Τον φόρο εισοδήµατος και τις ̟ροσαυξήσεις ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τον φορολογικό 

έλεγχο.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση α̟οτελεσµάτων της 

χρήσεως, κατά την ο̟οία βεβαιώνονται α̟ό τις φορολογικές αρχές και γίνονται α̟οδεκτές α̟ό 

την Εταιρεία. 

 

3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι 

 

Αναβαλλόµενοι φόροι ̟ροκύ̟τουν όταν υ̟άρχουν ̟ροσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές 

µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.  

 

Η εταιρεία δεν έχει ε̟ιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 

 
3.1.6. Προκαταβολές και λοι̟ά µη χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία 

Οι ̟ροκαταβολές δα̟ανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ̟οσά) 

και  α̟οτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµο̟οιηθέντα ̟οσά 

βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες α̟οµειώσεως. Η α̟οµείωση των 

̟ροκαταβολών δα̟ανών αναφέρεται στην ̟ερί̟τωση στην ο̟οία ο λή̟της του σχετικού ̟οσού 

δεν είναι σε θέση ούτε να εκ̟ληρώσει την δέσµευση ̟ου ανέλαβε ούτε να ε̟ιστρέψει το 

υ̟όλοι̟ο του ̟οσού. 

Τα λοι̟ά µη χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσεως και α̟οτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και 

ανακτήσιµης αξίας, δηλαδή του ̟οσού ̟ου αναµένεται να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υ̟οχρεώσεις 

 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη α̟οτίµηση 

Οι χρηµατοοικονοµικές υ̟οχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και 

µεταγενέστερα, α̟οτιµούνται στα ονοµαστικά ̟οσά τους, εκτός α̟ό τις µακρο̟ρόθεσµης 

λήξεως, οι ο̟οίες α̟οτιµούνται στο α̟οσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του ̟ραγµατικού 

ε̟ιτοκίου (ή µε τη σταθερή µέθοδο). Οι χρηµατοοικονοµικές υ̟οχρεώσεις ̟ου εκφράζονται σε 

ξένο νόµισµα α̟οτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα α̟οτελέσµατα. 

 

β) ∆ιαγραφή 

Μια χρηµατοοικονοµική υ̟οχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 

εκ̟ληρώνεται, ακυρώνεται ή εκ̟νέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση ̟ου την 

δηµιούργησε δεν υφίσταται ̟λέον.  
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3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υ̟οχρεώσεις 

 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη α̟οτίµηση 

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υ̟οχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και α̟οτιµούνται 

µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ̟οσό ̟ου αναµένεται να α̟αιτηθεί για το διακανονισµό τους. 

∆ιαφορές ̟ου ̟ροκύ̟τουν είτε κατά την ε̟ανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη 

χρηµατοοικονοµικών υ̟οχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της ̟εριόδου στην 

ο̟οία ̟ροκύ̟τουν.  

 

β) ∆ιαγραφή 

Μια µη χρηµατοοικονοµική υ̟οχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική 

δέσµευση εκ̟ληρώνεται, ακυρώνεται ή εκ̟νέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση ̟ου την 

δηµιούργησε δεν υφίσταται ̟λέον.  

 

3.1.9. Προβλέψεις 

 

Οι ̟ροβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και α̟οτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ̟οσό 

̟ου αναµένεται να α̟αιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η α̟οτίµηση στην ̟αρούσα 

αξία του ̟οσού ̟ου αναµένεται να α̟αιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική 

ε̟ίδραση στα ̟οσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι ̟ροβλέψεις για ̟αροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο α̟ό την υ̟ηρεσία, ̟ου 

̟ροκύ̟τουν α̟ό ̟ρογράµµατα καθορισµένων ̟αροχών, καταχωρίζονται και α̟οτιµούνται 

στα ̟ροκύ̟τοντα α̟ό τη νοµοθεσία ονοµαστικά ̟οσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές ε̟ιχορηγήσεις ̟ου λαµβάνονται για α̟όκτηση ̟άγιων στοιχείων καταχωρίζονται 

ως αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα ε̟όµενων ̟εριόδων) και µεταφέρονται τµηµατικά στα 

α̟οτελέσµατα ως έσοδα κατ' αναλογία των α̟οσβέσεων των ̟άγιων στοιχείων για τα ο̟οία 

ελήφθησαν, ενώ αυτές ̟ου λαµβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα 

α̟οτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια ̟ερίοδο ̟ου καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 
 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρεί τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.  

Ειδικότερα: 

� Τα έσοδα α̟ό ̟ώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της ̟εριόδου στην ο̟οία 

καθίστανται δουλευµένα και εφόσον ̟ληρούνται όλες οι ̟αρακάτω ̟ροϋ̟οθέσεις: 

� Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη ̟ου 

συνδέονται µε την κυριότητά τους. 

� Τα αγαθά γίνονται α̟οδεκτά α̟ό τον αγοραστή. 

� Τα οικονοµικά οφέλη α̟ό τη συναλλαγή µ̟ορούν να α̟οτιµηθούν αξιό̟ιστα και 
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θεωρείται σφόδρα ̟ιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

� Τα έσοδα α̟ό ̟αροχή υ̟ηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια καταχωρίζονται µε 

τη µέθοδο του ̟οσοστού ολοκληρώσεως. 

� Τα έσοδα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τη χρήση ̟εριουσιακών στοιχείων της οντότητας α̟ό 

τρίτους καταχωρίζονται ως εξής: 

� Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη σταθερή µέθοδο.  

� Τα µερίσµατα ή ̟αρόµοιας φύσεως εισόδηµα α̟ό τη συµµετοχή στην καθαρή 

θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται α̟ό το αρµόδιο όργανο ̟ου 

α̟οφασίζει τη διανοµή τους. 

 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και α̟οτιµούνται µεταγενέστερα στα 

ονοµαστικά ̟οσά, ̟ου έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 
 

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα ο̟οία 

̟ροκύ̟τουν α̟ό γεγονότα του ̟αρελθόντος και η ύ̟αρξή τους θα ε̟ιβεβαιωθεί µόνο α̟ό το αν 

συµβούν ή δεν συµβούν ένα ή ̟ερισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα ο̟οία δεν είναι 

̟λήρως υ̟ό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστο̟οιούνται στις σηµειώσεις των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 

3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

 

Οι αξίες των ̟εριουσιακών στοιχείων και των υ̟οχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού, ̟ροσαρµόζονται, εάν υ̟άρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα 

µετά την ηµεροµηνία αυτή ε̟ιβάλλουν ̟ροσαρµογές της αξίας τους. Οι ̟ροσαρµογές αυτές 

γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων 

α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

γεγονότα, γνωστο̟οιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων.   

 
3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιµήσεις και οι ̟αραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµ̟ειρία 

και σε άλλους ̟αράγοντες, συµ̟εριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων 

̟ου, υ̟ό τις ̟αρούσες συνθήκες, αναµένεται να ̟ραγµατο̟οιηθούν. 

 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και 

διόρθωση σφαλµάτων ̟ροηγούµενων ̟εριόδων 
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3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων 

 

Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική 

ε̟αναδιατύ̟ωση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των ̟εριόδων ̟ου 

δηµοσιο̟οιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας ̟εριόδου, ώστε τα ̟αρουσιαζόµενα 

κονδύλια να είναι συγκρίσιµα. 

Στην ̟αρούσα ̟ερίοδο δεν ̟ροέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. 

 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων 

 

Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην ̟ερίοδο, στην ο̟οία 

δια̟ιστώνεται ότι ̟ροκύ̟τουν και ε̟ηρεάζουν αυτή την ̟ερίοδο και µελλοντικές ̟εριόδους, 

κατά ̟ερί̟τωση. Οι µεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά. 

 

3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων ̟ροηγούµενων ̟εριόδων 

 

Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των ̟εριόδων ̟ου δηµοσιο̟οιούνται µαζί µε τις 

καταστάσεις της τρέχουσας ̟εριόδου.  

 

 

4. Παρεκκλίσεις α̟ό τις διατάξεις του νόµου ̟ροκειµένου να ε̟ιτευχθεί εύλογη ̟αρουσίαση 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

 

Όταν σε εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις, η εταιρεία ̟αρεκκλίνει α̟ό την εφαρµογή µιας διατάξεως του 

νόµου για να εκ̟ληρώσει την υ̟οχρέωση της εύλογης ̟αρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, γνωστο̟οιεί και αιτιολογεί ε̟αρκώς την ̟αρέκκλιση αυτή.  

Στην ̟αρούσα ̟ερίοδο δεν ̟ροέκυψε ανάγκη τέτοιας ̟αρεκκλίσεως. 

 

5. Σχέσεις ενός ̟εριουσιακού στοιχείου ή µιας υ̟οχρεώσεως µε ̟ερισσότερα α̟ό ένα 

κονδύλια του ισολογισµού 

 

∆εν υ̟άρχουν ̟εριουσιακά στοιχεία ή υ̟οχρεώσεις ̟ου σχετίζεται µε ̟ερισσότερα α̟ό ένα 

κονδύλια του ισολογισµού. 

 

 
6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα ̟άγια ̟εριουσιακά στοιχεία 

 

 
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Μικτή λογιστική αξία 
01.01.2015 

    437.248,64 233,32 47.572,44 71.123,29 

Προσθήκες περιόδου           4.364,99 

Τόκοι περιόδου             

Μειώσεις περιόδου           26,72 

Μεταφορές             

Λοιπά             

Μικτή λογιστική αξία 
31.12.2015 

- - 437.248,64 233,32 47.572,44 75.515,00 

Σωρευμένες Αποσβέσεις 
01.01.2015 

    34.979,90 233,30 47.572,41 65.006,29 

Αποσβέσεις περιόδου     17.489,95     5.749,79 

Μειώσεις αποσβεσθέντων 

περιόδου 
            

Απομειώσεις περιόδου           48,34 

Αναστροφές 

απομειώσεων 
            

Λοιπές μειώσεις 

απομειώσεων 
            

Σωρευμένες Αποσβέσεις 
και απομειώσεις 
31.12.2015 

- - 52.469,85 233,30 47.572,41 70.804,42 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2015 

- - 384.778,79 0,02 0,03 4.710,58 

 

6.2. Επενδυτικά ακίνητα 

Η εταιρεία δεν κατέχει ε̟ενδυτικά ακίνητα 

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Η εταιρεία δεν κατέχει βιολογικά ̟εριουσιακά στοιχεία 

6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
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(11) (12) (13) 

Μικτή λογιστική αξία 
01.01.2015 

    13.893,16 

Προσθήκες περιόδου       

Τόκοι περιόδου       

Μειώσεις περιόδου       

Μεταφορές       

Λοιπά       

Μικτή λογιστική αξία 
31.12.2015 

- - 13.893,16 

Σωρευμένες Αποσβέσεις 
01.01.2015 

    13.893,16 

Αποσβέσεις περιόδου       

Μειώσεις αποσβεσθέντων 

περιόδου 
      

Απομειώσεις περιόδου       

Αναστροφές απομειώσεων       

Λοιπές μειώσεις απομειώσεων       

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 
απομειώσεις 31.12.2015 

- - 13.893,16 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2015 

- - - 

 

6.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή. 

∆εν υ̟άρχουν ̟ροκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υ̟ό κατασκευή 

7. Χρηµατοοικονοµικά ̟εριουσιακά στοιχεία 

 

7.1 Α̟οτίµηση στην εύλογη αξία 

∆εν υ̟άρχουν α̟οτιµήσεις στην εύλογη αξία 
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7.2 Α̟οτίµηση στο κόστος κτήσεως 

 

α) Παράγωγα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα 

 

∆εν υ̟άρχουν ̟αράγωγα χρηµατο̟ιστωτικά µέσα 

 

β) Μη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα ο̟οία εµφανίζονται µε ̟οσό ̟ου 

υ̟ερβαίνει την εύλογη αξία τους 

 

∆εν υ̟άρχουν µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα ο̟οία εµφανίζονται µε ̟οσό 

̟ου υ̟ερβαίνει την εύλογη αξία τους. 

 

γ) Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινο̟ραξίες. 

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας ̟ροχώρησε στην ολική α̟οµείωση της συµµετοχής, στην εταιρεία 

«ΕΝΑ ΑΒΕΕ», καθότι η εν λόγω εταιρεία, κατό̟ιν συνεχόµενων ζηµιωγόνων χρήσεων, 

̟αρουσιάζει την 31η ∆εκεµβρίου 2015 συσσωρευµένες ζηµίες ύψους  8.242.510,39 € ενώ η καθαρή 

θέση έχει καταστεί ̟λέον αρνητική και ανέρχεται στο  ̟οσό των -3.163.885,29 €.  

 

7.2.1 Εµ̟ορικές α̟αιτήσεις 

Οι εµ̟ορικές α̟αιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω ̟ίνακα: 

 

      Εµ̟ορικές α̟αιτήσεις 31/12/2015 

Πελάτες (χρεωστικά υ̟όλοι̟α) 34.346,56 

Σύνολο 34.345,56 
 

7.2.2 Λοι̟ές α̟αιτήσεις 

Οι λοι̟ές α̟αιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω ̟ίνακα: 

 

Λοι̟ές α̟αιτήσεις 31/12/2015 

Ελληνικό ∆ηµόσιο (Χρεωστικό υ̟όλοι̟ο ΦΠΑ) 1.106,66 

Ελληνικό ∆ηµόσιο (Ε̟ίδικες α̟αιτήσεις) 146.354,28 

Α̟αιτήσεις κατά συνδεδεµένων ε̟ιχειρήσεων 155.725,16 

Λοι̟ές χρεώστες διάφοροι 3.061,45 

Σύνολο 306.247,55 

 
7.2.3 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έχουν έως εξής :  
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 Ταµειακά διαθέσιµα 31/12/2015 

Ταµείο  79,48 

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 408,65 

Σύνολο 488,13 

   
8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως 
 
Το καταβληµένο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 720.000,00 και διαιρείται σε 

24.000 ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας € 30,00 έκαστη.  

Τα α̟οθεµατικά κεφάλαια της εταιρείας α̟οτελούνται α̟ό το τακτικό α̟οθεµατικό, ̟ου 

σχηµατίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν. 2190/1955, καθώς και 

α̟οθεµατικό ̟ου σχηµατίστηκε α̟ό έκδοση µετοχών υ̟έρ το άρτιο. Η ανάλυση των εν λόγω 

κονδυλίων έχει έως εξής : 

Περιγραφή Ποσά σε €  

Tακτικό Α̟οθεµατικό 12.372,99 

Α̟οθεµατικά υ̟έρ το άρτιο 1.360.000,00 

Υ̟όλοι̟ο Α̟οθεµατικών 31.12.2015 1.372.372,99 

 

Α̟οτελέσµατα εις νέο  

Αφορά το σωρευµένο υ̟όλοι̟ο ζηµιών  εις νέο. Ο λογαριασµός διαµορφώθηκε ως εξής :  

Περιγραφή Ποσά σε €  

Υ̟όλοι̟ο συσσωρευµένων ζηµιών 31-12-2014 -632.789,28 

Ζηµίες χρήσεως 2015  -2.694.032,22 

Υ̟όλοι̟ο 31.12.2015 -3.326.821,50 

 

9. Προβλέψεις 

 

9.1 Πρόβλεψη α̟οζηµίωσης ̟ροσω̟ικού λόγω α̟οχωρήσεως α̟ό την υ̟ηρεσία 

 

Η εταιρεία δεν σχηµάτισε ̟ρόβλεψη α̟οζηµίωσης ̟ροσω̟ικού λόγω α̟οχωρήσεως α̟ό την 

υ̟ηρεσία. 

 

9.2 Λοι̟ές ̟ροβλέψεις 

 

∆εν σχηµατίστηκαν λοι̟ές ̟ροβλέψεις.  

 

10. Υ̟οχρεώσεις 
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10.1 Μακρο̟ρόθεσµες Υ̟οχρεώσεις 

10.1.1 ∆άνεια 

 

α) Τρα̟εζικός δανεισµός και χρόνος λήξεως υ̟οχρεώσεων. 

 

Α̟ό σύνολο των µακρο̟ρόθεσµων υ̟οχρεώσεων της εταιρείας, ̟ου ανέρχεται σε 1.864.613,25 €, 

τα 806.064,18 € αφορούν τρα̟εζικό δανεισµό, το σύνολο του ο̟οίου θεωρείται µη 

εξυ̟ηρετούµενο και αναµένεται στο άµεσο µέλλον ̟ρόταση της τρά̟εζας για ευνοϊκό 

διακανονισµό. Ως εκ τούτου είναι αδύνατον ̟ρος το ̟αρόν να ̟ροσδιοριστεί τόσο ο χρόνος 

λήξης όσο και το ακριβές ύψος των εν λόγω υ̟οχρεώσεων. 

   

10.1.2 Λοι̟ές µακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις  

 

Η εταιρεία οφείλει στους µετόχους 1.061.735,53 €, ̟οσό ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό  καταθέσεις των 

µετόχων ̟ου ̟ροορίζονταν για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Οι εταίροι δεν ε̟ιθυµούν την 

άµεση ε̟ιστροφή των χρηµάτων και για το λόγο αυτό το ανωτέρω ̟οσό θεωρείται 

µακρο̟ρόθεσµη υ̟οχρέωση. Η ε̟ιµέρους ανάλυση των οφειλών έχει ως εξής : 

     

Υ̟όλοι̟α τέλους χρήσεως   

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑ∆ΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 281.385,53 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΗΜΗΚΑ 780.350,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.061.735,53 

 

10.1.3 Κρατικές ε̟ιχορηγήσεις  

∆εν υ̟άρχουν 

 

10.2 Βραχυ̟ρόθεσµες Υ̟οχρεώσεις 

 

10.2.1 Εµ̟ορικές υ̟οχρεώσεις 

Οι εµ̟ορικές υ̟οχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω ̟ίνακα: 

        

Εµ̟ορικές υ̟οχρεώσεις 31/12/2015 

Προµηθευτές  39.040,87 

Σύνολο 39.040,87 

  

10.2.2 Φόρος Εισοδήµατος  

∆εν υ̟άρχουν υ̟οχρεώσεις α̟ό φόρο εισοδήµατος. 

 

10.2.3 Λοι̟ές υ̟οχρεώσεις 

 

Οι λοι̟ές υ̟οχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω ̟ίνακα: 
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Λοι̟ές υ̟οχρεώσεις 31/12/2015 

Αµοιβές ̟ροσω̟ικού 6.000,00 

Μερίσµατα ̟ληρωτέα 18.917,51 

Βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις ̟ρος εταίρους 21.186,46 

Λοι̟ές βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις 31.927,64 

Σύνολο 78.031,61 

 

 

11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ̟οσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας 

 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους ̟αρακάτω ̟ίνακες: 

 

Έσοδα 31/12/2015 

Εσοδα ̟αροχής υ̟ηρεσιών 15.245,40 

Εσοδα ̟αρε̟οµένων ασχολιών 200,00 

 Σύνολο 15.445,40 

  
Έξοδα  31/12/2015 

Αµοιβές & έξοδα Προσω̟ικού   13.035,20 

Αµοιβές & έξοδα Τρίτων   2.493,45 

Παροχές Τρίτων 13.621,07 

Φόροι-Τέλη  1.233,43 

∆ιάφορα έξοδα 8.503,15 

Τόκοι & συναφή έξοδα  122,40 

Α̟οσβέσεις ̟αγίων στοιχείων  23.345,43 

Α̟οµειώσεις ̟εριουσιακών στοιχείων 2.640.121,23 

Σύνολο  2.702.475,36 

 

 12. Τόκοι ̟ου ενσωµατώθηκαν στην αξία ̟εριουσιακών στοιχείων στην ̟ερίοδο 

 

Κατά την διάρκεια της ̟εριόδου δεν ενσωµατώθηκαν τόκοι στην αξία ̟εριουσιακών στοιχείων. 

 

13. Προτεινόµενη διάθεση κερδών 
 

Η κλειόµενη χρήση ̟αρουσίασε ζηµιογόνο α̟οτέλεσµα 

 

14. Καταβληθέντα µερίσµατα στην ̟ερίοδο 
 

∆εν καταβλήθηκαν µερίσµατα στην κλειόµενη χρήση.  
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15. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών ̟εριόδου 
 

Οι ζηµίες της ̟εριόδου µεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως ζηµίες εις νέο, ̟ροκειµένου να 

καλυφθούν µε κέρδη ε̟όµενων χρήσεων.  
 

 

16. Αναβαλλόµενοι φόροι 
 
Η εταιρεία δεν έχει ε̟ιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 
 

Η εταιρεία α̟ασχόλησε ένα (1) άτοµο ως διοικητικό ̟ροσω̟ικό και ε̟ιβαρύνθηκε µε τα εξής 

̟οσά: 

         

  31/12/2015 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 10.442,32 

Κοινωνικές ε̟ιβαρύνσεις 2.592,88 

Σύνολο 13.035,20 

 

18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 

̟εριοχές 

 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

 

  31/12/2015 

Κατηγορίες δραστηριότητας   

Παροχή υ̟ηρεσιών 15.245,40 

Σύνολο 15.245,40 

Γεωγραφικές αγορές   

Εσωτερική αγορά 15.245,40 

Ευρω̟αϊκή αγορά 0,00 

Αγορές τρίτων χωρών 0,00 

Σύνολο 15.245,40 

 

19.  Προκαταβολές και ̟ιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και ε̟ο̟τικών 

οργάνων 
 
∆εν υ̟άρχουν τέτοια κονδύλια 

20.  Συµµετοχές σε εταιρείες µε α̟εριόριστη ευθύνη των εταίρων 

∆εν υ̟άρχουν τέτοιες συµµετοχές. 
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21.  Στοιχεία της εταιρείας ̟ου καταρτίζει ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

του τελικού συνόλου ε̟ιχειρήσεων, µέρος του ο̟οίου α̟οτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 

 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο ε̟ιχειρήσεων για το ο̟οίο καταρτίζονται ενο̟οιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

22.  Στοιχεία της εταιρείας ̟ου καταρτίζει ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

µερικού συνόλου ε̟ιχειρήσεων, µέρος του ο̟οίου α̟οτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 

 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε µερικό σύνολο ε̟ιχειρήσεων για το ο̟οίο καταρτίζονται ενο̟οιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

23. Τό̟ος στον ο̟οίο διατίθενται οι ενο̟οιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

∆εν συντρέχει ̟ερί̟τωση. 

 

24. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και ε̟ο̟τικών οργάνων 
 

Η εταιρεία δεν ε̟ιβαρύνθηκε µε αµοιβές ∆.Σ.  

25. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη  

 

Η εταιρεία έχει ̟ραγµατο̟οιήσει συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη και έχει υ̟όλοι̟α 

υ̟οχρεώσεων και α̟αιτήσεων α̟ό και ̟ρος συνδεµένα µέρη έως κάτωθι : 

 

Υ̟όλοι̟α α̟αιτήσεων τέλους χρήσεως   

Λοι̟ές α̟αιτήσεις   

ENA FOOD INVEST ΑΕ 155.725,16 

    

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 155.725,16 

    

Υ̟όλοι̟α υ̟οχρεώσεων τέλους χρήσεως   

Υ̟οχρεώσεις ̟ρός µετόχους :   

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑ∆ΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 281.385,53 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΗΜΗΚΑ 780.350,00 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.061.735,53 

 

26. Αµοιβές για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και για άλλες υ̟ηρεσίες 

διασφαλίσεως 

 

Η εταιρεία δεν υ̟όκειται σε έλεγχο α̟ό νόµιµους ελεγκτές. 
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27. Λογιστική αξία ̟εριουσιακών στοιχείων και συνδεόµενων µε αυτά υ̟οχρεώσεων, τα 

ο̟οία η διοίκηση της εταιρείας έχει α̟οφασίσει να διαθέσει εντός των ε̟όµενων δώδεκα 

µηνών 

 

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει α̟όφαση να διαθέσει στο ̟ροσεχές διάστηµα, και 

ο̟ωσδή̟οτε στους ε̟όµενους 12 µήνες. 

 

28. Χρήση της ε̟ιλογής της ̟αραγράφου 7 ή της ̟αραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόµου 

 

Η Εταιρεία δεν έκανε χρήση των ανωτέρω διατάξεων. 

 

29. ∆ιακανονισµοί (συµφωνίες) ̟ου δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές 

θετικές ή αρνητικές ε̟ι̟τώσεις ε̟ί της εταιρείας 

 

∆εν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί.  

 

30. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 

 

∆εν υ̟άρχουν χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις  

 

β) Εγγυήσεις  

∆εν υ̟άρχουν  

 

γ) Ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις  

 

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί α̟ό τις φορολογικές αρχές, για τις χρήσεις 2010 έως και 2014, κατά 

συνέ̟εια να υ̟άρχει το ενδεχόµενο ε̟ιβολής ̟ρόσθετων φόρων και ̟ροσαυξήσεων κατά το 

χρόνο ̟ου θα εξετασθούν και οριστικο̟οιηθούν. 

 

31. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 

Η εταιρεία εισέ̟ραξε α̟ό το Ελληνικό ∆ηµόσιο τα ε̟ίδικα κονδύλια.  

 

32. Πρώτη εφαρμογή 
 

Η ̟ρώτη εφαρµογή των κανόνων α̟οτιµήσεως και συντάξεως χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων αντιµετω̟ίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και µεθόδων. 

Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδροµικές ̟ροσαρµογές δεν είναι ̟ρακτικά ευχερείς και βάσει των 

̟αραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρµόσει αναδροµικά τα 

Ε.Λ.Π.. Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της συγκριτικής ̟εριόδου 
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ταξινοµήθηκαν, σύµφωνα µε τα υ̟οδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του 

Ν.4308/2014. Στον ̟αρακάτω ̟ίνακα γνωστο̟οιούνται συνο̟τικά οι ε̟ι̟τώσεις ε̟ί των 

οικονοµικών καταστάσεων α̟ό τη χρήση α̟αλλαγών:  

 

Γνωστο̟οίηση χρήσεως α̟αλλαγών κατά τη µετάβαση 

Κονδύλι 

Ε̟ί̟τωση  
ε̟ί του  

Ισολογισµού σε € 

Ε̟ί̟τωση 
 ε̟ί των 

α̟οτελεσµάτων 
σε € 

Α̟αλλαγή 

2013 2014 2015 2014 2015 

∆εν υ̟άρχουν 
τέτοια κονδύλια. 

- - - - - 
∆εν υ̟άρχουν τέτοια 

κονδύλια. 

 

Ο ακόλουθος ̟ίνακας ̟αρουσιάζει συνο̟τικά την ε̟ίδραση των εγγραφών ̟ροσαρµογής ε̟ί 

των ιδίων κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι ο̟οίες εφαρµόσθηκαν ε̟ί των 

καταστατικών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, ̟ροκειµένου αυτές να ̟ροσαρµοστούν 

στα Ε.Λ.Π.:  

 

Συµφωνία καθαρής θέσεως κατά την ̟ρώτη εφαρµογή 31/12/2014 31/12/2013 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ.  2.474.083,71 2.487.999,42 

Ποσά ̟ροοριζόµενα για αύξηση κεφαλαίου (καταθέσεις µετόχων) 1.014.500,00 1.058.700,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π.  1.459.583,71 1.429.299,42 

 

 

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2016 

           Η Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος                                                          Το µέλος                                    

               Αθανάσιος Καδινο̟ουλος                                                        Χαρίκλεια  Κατσίκα                    

Α∆Τ ΑΙ160716         Α∆Τ ΑΚ 928392 
 

  

 

  

Ο Υ̟εύθυνος Λογιστής 
I.A.S. AE - ΤΣΙΜΙΣΚΗ 54 - ΑΦΜ 999717620  

Νικόλαος Καγιαδάκης Α'ΤΑΞΗΣ / ΑΡ.Α∆.50344 
 

 


